MGA LEKSYON ALANG SA KRISTOHANONG
KINABUHI
MGA PAGSULAY

Pangalan: ____________________________________________________
Pinuy-anan: __________________________________________________
___________________________________________________________
Siyudad:_______________Lalawigan:___________Zip Code:________
Nasud:____________________________________________________

Grado sa Pagsulay__________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pil-a dinhi nga linya _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MGA PAHIMANGNO
Aron sa pagkuha sa pinakadaghan gikan sa pagtuon niini nga kurso kami
magsugyot sa mosunod nga plano:
1. Pag-ampo sa Dios sa pagtabang kanimo sa dili pa magtuon.
2. Basaha pag-ayo ang mga leksyon ug mga bahin sa Biblia nga gihisgotan.
3. Tubaga ang mga pagsulay gikan sa pagsag-ulo ug isulat ang mga tubag
uban sa lapis.
4. Susiha ang mga tubag uban sa leksyon ug sa Biblia, ug maghimo sa
kausaban kon gikinahanglan sa dili pa sa katapusang tubag.
5. Sa diha nga ikaw makahuman, kuhaa ang bahin sa pagsulay gikan sa
libro ug ipadala lamang ang pagsulay.
Kami mokorehi sa mga pagsulay ug mopabalik niini nganha kanimo uban sa
grado. Kon ikaw makakuha sa 70% o mas labaw, ikaw hatagan sa certifico.
Usab, kami magpadala kanimo sa sunod nga kurso sa pagtuon aron ikaw
makapadayon sa pagtuon sa Pulong sa Dios.

Educational Courses
PO Box 0623
Cagayan de Oro 9000
Mindanao, Philippines
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Una nga Pagsulay

ANG MGA RESULTA SA PAGKATAWO
PAG-USAB
Isulat sa blangko ang T kon Tinuod o S kon Sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang bag-o nga pagkatawo pag-usab mahitabo sa diha nga ang usa
ka tawo maghinulsol sa iyang sala ug magdawat ni Kristo.
2. Aron madawat diha sa hinigugma nagpasabot nga ang Kristohanon
kanunay nga gidawat sa Dios, tungod kay siya anaa diha ni Kristo.
3. Ang Dios makamatarung sa naluwas nga makasasala tungod kay
ang matag makasasala nagbayad sa silot sa iyang sala.
4. Sa diha ang Bag-ong Pakigsaad magsulti sa magtotoo ingon nga
mga “balaan” kini nagpasabot nga sila matinumanon nga mga
suluguon sa Dios sa ilang kinabuhi.
5. Atong nahibaloan nga ang Kristohanon adunay balaan nga kinaiya
sa Roma 5:1.
6. Ang Roma 8:1 nagsulti nga ang Kristohanon masilotan alang sa
iyang mga sala.
7. Adunay pipila ka mga butang nga mahitabo sa Kristohanon nga dili
itugot sa Dios.
8. Ang bag-o nga kinaiya sa Kristohanon maghimo diha kaniya sa
mga bag-ong tinguha, bag-ong panglantaw, ug bag-o nga gugma
alang sa kristohanong igsoon.
9. Ang matag Kristohanon usa anak sa Dios, adunay masunod sa
Dios, ug adunay mahimayaong umaabot sa paghari uban Kaniya.
10. Adunay usa ka paagi nga ang usa ka Kristohanon makapahayag
sa iyang pagpasalamat sa gihimo sa Dios ug kana mao ang pagsulti
sa uban mahitungod ni Kristo.
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Ikaduha nga Pagsulay

KASIGUROHAN SA KALUWASAN
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon Sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang Kasigurohan sa kaluwasan alang lamang niadtong mga
Kristohanon nga nagsalig sa ilang mga pagbati.
2. Ang magtotoo makalaum lamang nga ang Dios modawat kaniya sa
katapusan.
3. Sa diha ang usa ka tawo naluwas, siya usahay adunay pamatuod sa
Balaang Espiritu sa pagtultol kaniya.
4. Kon ang usa ka tawo dili siguro sa iyang kaluwasan, kinahanglan
siya mangutana sa usa ka magwawali aron sa pagsusi kon siya
naluwas.
5. Ang usa ka tawo masayud sa tin-aw nga siya naluwas pinaagi sa
pagbasa sa Juan 3:36.
6. Siguro nga butang ang pagsalig sa imong mga pagbati tungod kay
ang mga pagbati sa Kristohanon dili gayud mausab.
7. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagwala sa mga pagduhaduha nga
gidala ni Satanas mao ang pagpakita kaniya sa Kasulatan.
8. Kon ikaw nagtoo diha ni Kristo, ang Biblia nagsulti nga ikaw naluwas
na.
9. Kita nasayud nga kita miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa
kinabuhi, tungod kay kita nahigugma sa mga igsoon.
10. Ang Balaang Espiritu magsaksi sa mga magtotoo pinaagi sa
Balaang Kasulatan.
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Ikatulo nga Pagsulay

KANUNAY NGA PANALIPOD
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Si Kristo miingon nga ang iyang karnero dili gayud malaglag kon
sila maningkamot sa pagpabilin hangtud sa katapusan.
2. Kon ang Kristohanon magpabilin sa sala, ang Dios mahimong
magtugot sa iyang kamatayon, apan ang iyang kalag maluwas.
3. Sa diha ang Kristohanon makasala, ang Dios, nga Maghuhukom,
magsentensiya kaniya.
4. Ang Kristohanon nga nakasala kinahanglan mangita sa kahimuot
sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat.
5. Sa diha nga si Kristo namatay didto sa krus siya nagbayad sa miagi,
sa karon, ug sa umaabot nga mga sala sa magtotoo.
6. Ang kasigurohan sa magtotoo nagsumikad diha sa Ginoong JesuKristo ug dili sa iyang kaugalingon.
7. Kon ang anak sa Dios moadto sa impyerno, nan si Kristo wala
makatuman sa iyang saad.
8. Dili tanan nga gimatarung ang usab gihimaya.
9. Ang Kristohanon makapadayon sa pagbuhat sa sala ug dili silotan
sa Dios.
10. Ang Kasulatan nga daw nagpakita sa nagpasabot nga ang
Kristohanon mahimong malaglag, nagpasabot sa mga dili tinuod
nga magtotoo o niadtong nagsalikway ni Kristo.
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Ikaupat nga Pagsulay

KADAUGAN SA PAGTINTAL
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang mga sala kinahanglan masugid sa katapusan sa semana sa dili
pa moadto sa simbahan.
2. Kon ikaw gitintal, kinahanglan ka mag-ampo sa Dios nga mangayo
sa Iyang panabang.
3. Sa diha ang Kristohanon makasala, ang Dios, nga Maghuhukom,
magsentensiya kaniya.
4. Ang daan nga kinaiya molambo sa hinayhinay.
5. Ang Kristohanong kinabuhi kanunay nga usa ka gubat sa duha ka
kinaiya.
6. Sa pagbuhat uban ni Kristo usa ka siguro ug kahibulongang paagi
sa paghikalimot sa makasasalang mga butang ug pagpuyo sa
balaang kinabuhi.
7. Ang Colossas 3:5-9 nagtudlo kanato nga kita kinahanglan magpakaon
sa daan nga kinaiya.
8. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpakaon bag-ong kinaiya mao
ang pagbasa, pagtuon, pagsag-ulo, pagpamalandong, ug pagsugot
sa Biblia.
9. Ang Kristohanon kinahanglan mangita sa pakig-uban sa ubang mga
Kristohanon, apan kinahanglan usab siya magpadayon sa pakiguban sa iyang dili matinoohon nga mga higala sa ilang kalibutanong
mga kalipay.
10. Ang lawasnong nga ehersisyo maayo, apan ang usa dili magbuhat
niini nga mapasagdan ang espirituhanong mga butang.
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Ikalima nga Pagsulay

KRISTOHANONG PAGKINABUHI
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang pagkinabuhi nga mao ang hinungdan sa pagkahulog sa usa ka
igsoon gidili sa Roma 13:14.
2. Ang I Corinto 6:19,20 nagtudlo kanato nga ang Kristohanon mao
ang agalon sa iyang kaugalingon.
3. Ang bisan unsa nga pagduhaduha nga moabot gikan sa usa ka
buhat kinahanglan magtudlo sa Kristohanon sa paglikay sa buhat.
4. “Kamo dili ilalum sa balaod, apan ilalum sa grasya.” nagpasabot
nga kita karon makabuhat sa bisan unsa nga maayo alang kanato.
5. Ang maayo nga paagi sa pagkasayud kon ang usa ka butang
matarung mao ang pagpangutana sa atong kaugalingon,
“Makahimaya ba kini sa Dios?”
6. Ang Biblia nagsulti, “Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas
mao ang templo sa Balaang Espiritu,... ug kamo dili sa inyong
kaugalingon?”
7. Ang maayong kinaiya nga batonan mao ang “iya sa kalibutan” ug
“iya ni Kristo” sa samang higayon.
8. Ang pinakataas ug pinakatinuod nga pagtawag sa usa ka
Kristohanon mao ang pagtagbaw sa iyang kaugalingon.
9. Kon ikaw magpalahi sa imong kaugalingon gikan sa makasasalang
kalipay, ikaw mahimong Kristohanon.
10. Kon ang usa ka Kristohanon magpasagad tungod sa grasya sa
Dios, siya makadahum sa kastigo sa Dios.
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Ikaunom nga Pagsulay

UNSA ANG BAUTISMO UG KINSA
ANG ANGAY BAUTISMOHAN?
Isulat sa blangko ang S kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang bautismo usa ka pagpahayag sa katawhan gikan sa magtotoo
nga nagpahayag nga siya namatay sa sala.
2. Ang tinuod nga pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo kinahanglan
moabot sa dili pa ang bautismo.
3. Ang bautismo usa ka lagda nga gitukod sa mga tinun-an.
4. Ang bautismo usa ka seremonya nga ihatag ngadto sa bag-ong
nahimugso nga bata.
5. Sa nangagi nga mga siglo, ug bisan karon sa daghang mga dapit sa
kalibutan, ang bautismo mao ug ilhanan nga nagpasugod sa
paglutos batok sa Kristohanon.
6. Human ang usa nabautismohan, ang iyang kinabuhi makapadayon
nga sama sa gihapon sa wala pa siya naluwas.
7. Ang bautismo usa ka kahigayon sa kalipay ug pagmaya tungod kay
kini nagmarka sa paghitabo sa pagkatawo ngadto sa pamilya sa
Dios.
8. Alang sa magtotoo, ang bautismo usa ka larawan sa iyang kamatayon
ngadto sa kalibutan ug pagkabanhaw ngadto sa usa ka bag-ong
kinabuhi uban ni Kristo.
9. Ang tawo nga tinuod nga nabautismohan mao ang usa nga hingpit
nga nalubong diha sa tubig.
10. Ang bautismo alang lamang kanila nga nagtoo sa Maayong Balita.
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Ikapito nga Pagsulay

UNSAON SA KRISTOHANON SA
PAGKAHIBALO HAIN SIYA
MAKIGTAPOK UBAN SA LAING MGA
KRISTOHANON?
1. Sa nahiunang iglesia, bugtong ang mga apostoles ang mga
mangangabig sa kalag.
2. Ang atong pagsabot sa iglesia ug unsaon niini sa paglihok
kinahanglan maggikan sa Biblia ug sa mga tradisyon nga napasunod
sa pila ka mga siglo.
3. Ang pamilya sa Dios naglangkob sa tanan nagtoo diha ni Ginoong
Jesu-Kristo.
4. Ang tinuod nga pagpanguna mahitungod sa pagsimba, pag-alagad,
bulahaton, ug pagdisiplina sa iglesia kinahanglan gikan sa Balaang
Espiritu.
5. Ang dugo ni Ginoong Jesu-Kristo mao ang bugtong paagi sa
pagbayad alang sa mga sala.
6. Pinasubay sa Biblia, dili kinahanglan alang sa kristohanon sa
pakigtapok.
7. Ang mga pag-alagad sa nahiunang iglesia matumong palibot sa
pagtuon sa pagtulon-an sa mga apostoles, pakigdait, pagpikas sa
tinapay, ug pag-ampo.
8. Bugtong pipila ka piniling mga Kristohanon ang mahimong mga
pari sa iglesia.
9. Bugtong si Kristo ang ulo sa iglesia. Walay laing tawo nga
makaangkon niana nga katungdanan.
10. Sa kinatibuk-an nga pagsulti, ang tanang mga magtotoo nga maayo
sa pagtulon-an ug nagkinabuhi nga balaan mahimong makasulod
sa iglesia.
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Ikawalo nga Pagsulay

PAGTINGUHA SA KABUBUT-ON SA
DIOS
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Sa diha nga mag-ampo alang sa kabubut-on sa Dios kita kinahanglan
nga magtumong sa kabubut-on sa Dios.
2. Ang hinay nga tubag sa atong pag-ampo nagpakita nga ang Dios
wala makabati kanato.
3. Ang sigurong pagkasayud nga ang usa anaa sa kabubut-on sa Dios
usa ka talagsaon nga kasinatian alang sa Kristohanon.
4. Ang bersikulo nga nagpakita sa pagpasabot sa pagpasakop mao
ang II Cronicas 17:6.
5. Ang Dios nagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto kanila nga
adunay dakung pangandoy.
6. Ang Dios magagamit sa usa lamang ka paagi sa pagtultol sa usa ka
higayon.
7. Ang Espiritu sa Dios makatultol kanato nga tin-aw nga ang pagdumili
mao ang pagsupak.
8. Ang Dios buot nga malisod kaayo ang pagkasayud sa iyang kabubuton.
9. Ang sala ug kadautan sa kasingkasing mao ang mga babag sa pagampo.
10. Kon kita magtuon nga hinay sa Pulong sa Dios, uban sa
pamalandong, ug pagdahum ang Dios makigsulti nganhi kanato
pinaagi niini.
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Ikasiyam nga Pagsulay

PAG-AMPO UG PAGDAYEG
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ang pagpabilin diha ni Kristo nagpasabot sa pag-ampo kausa sa
usa ka adlaw.
2. Alang sa pag-ampo nga tubagon, kini kinahanglan nga himoon sa
ngalan sa Balaang Espiritu.
3. Ang Filipos 4:6 nagsulti kanato nga ang atong mga pag-ampo
kinahanglan uban sa mga pagpasalamat.
4. Ang tinuod nga pag-ampo mahalad lamang kon ang usa anaa
nagluhod.
5. Ang maayong lagda nga hinumdoman mahitungod sa pag-ampo
mao ang pagpili sa usa ug pagbalikbalik sa daghang higayon.
6. Ang mga kalangan sa pagtubag sa Dios mao ang ilhanan sa Iyang
pagsupak.
7. Ang listahan sa pag-ampo uban sa mga ngalan ug panginahanglan
usa ka dakung tabang sa kinabuhi sa Kristohanong pag-ampo.
8. Adunay mga butang nga gamay kaayo ug walay kahimoan alang
sa Dios nga magatagad mahitungod kanila.
9. Ang Dios adunay katungod sa paghatag kanato sa labing maayo
kay sa atong gipangayo, o bisan gihunahuna, nga pinakamaayo.
10. Ang hinakog o makasasalang katuyoan mao ang mga babag sa
pag-ampo.
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Ikanapulo nga Pagsulay

PAGKABIG UG PAGSAKSI SA MGA
KALAG
Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.
1. Ingon nga mangangabig sa kalag, kita kinahanglan mogamit sa matag
higayon sa pagsulti mahitungod ni Kristo, ang atong Manunubos.
2. Ang mangangabig, samtang siya nagsulti ngadto sa makasasala,
kinahanglan maningkamot sa pagpadawat bisan kon kini dili tinuod.
3. Sa diha ang usa dili motoo sa Biblia walay kapuslanan ang
pagpadayon sa pagkutlo niini.
4. Ang bulawanong lagda sa pagpangabig sa kalag mao ang pagpuyo
nga duol sa Dios.
5. Ang usa sa pinakadakung buhat sa kalibutan mao ang pagkainila
nga magwawali.
6. Kon kini malisod alang sa Kristohanon sa pagsaksi, nan kini nagpakita
nga siya dili magbuhat niini.
7. Ang usa ka pag-ampo sa matag Kristohanon mao nga siya makakita
sa nawala nga kalibutan pinaagi sa maloloy-on nga mga mata ni
Kristo.
8. Tungod kay sayon ang pagtan-aw kinsa ang “hinog” alang sa
kaluwasan, dili kini kinahanglanon ang pag-ampo alang sa pagtultol
sa pagpangita kanila.
9. Sa dihang ang Kristohahon maglakaw diha sa Espiritu, siya
makakaplag nga ang Ginoo maghatag kaniya sa kahigayonan alang
sa mabungahon nga pagsaksi.
10. Ang Pulong sa Dios, ang Espada sa Espiritu, usa ka gamhanan
nga kahimanan ug kinahanglan nga gamiton panagsa.
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